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Toch staken woensdag 
We zijn ons ervan bewust dat het volgende bericht wat knullig overkomt:  
Het (bijna) voltallig personeel van de Telgenborch heeft aangegeven a.s. woensdag 
toch te gaan staken!! 
Dit betekent, dat in tegenstelling tot het bericht van vrijdag, er geen school voor onze 
leerlingen zal zijn a.s. woensdag. 
Wellicht hebt u het nieuws van het afgelopen weekend gevolgd: 
Nadat de onderwijsbonden eerst opriepen de staking van woensdag niet door te 
laten gaan, werden zij door hun leden erop aangesproken dat de toegezegde 
middelen bij lange na niet voldoende en niet structureel zijn om de bestaande 
problematiek in het onderwijs op te lossen. 
Daarop zijn de bonden terug gekomen op hun eerdere oproep niet te staken. 
Er is dus a.s. woensdag GEEN school! 
Met excuses voor de ontstane verwarring. 
 
Datum kerstvieringen 
De kerstvieringen worden gehouden op woensdag 18 december. We starten om 
16:00 uur met het opvoeren van een musical en daarna gaan we met alle kinderen 
eten op school. 
 
Op school ontbijten 
Aanstaande donderdag 7 november gaan we met alle kinderen gezellig op school 
ontbijten! Deze ochtend mogen alle kinderen en de collega’s in de pyjama naar 
school komen. Kinderen nemen zelf hun eigen bord en bestek mee. We beginnen 
met ochtendgymnastiek, dit doen we in de klas.  
 
Bag2School 
Woensdag wordt de kleding opgehaald. U kunt t/m dinsdag nog uw zakken met 
overtollige kleding brengen! 
 
Hoofdluizencontroleteam: we hebben u nodig!! 
Al jaren hebben we een groepje ouders op school die 
na de vakanties de kinderen controleren op het al dan 
niet hebben van hoofdluizen. Helaas is het niet het 
meest dankbare werk, omdat deze mensen vaak 
negatieve opmerkingen te horen krijgen, maar de 
groep mensen is onmisbaar binnen de school. We 
komen nu enkele mensen tekort. Wie wil helpen met 
dit zeer zinvolle werk? Het gaat maar om 5 keer per 
jaar van 8:30 uur tot ongeveer 9:15 uur... 
Meer info bij Ilona de Pagter. idepagter@outlook.com) 
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Voorleeswedstrijd 
Volgende week staat in het teken van onze voorleeswedstrijd. Kinderen van alle 
groepen strijden om de eer de school voorleeskampioen te worden. We staan er 
telkens weer versteld van hoeveel kinderen zo prachtig kunnen voorlezen!! 

 
Lampionnenoptocht 
Al een aantal jaren verzorgt de 
oudervereniging een lampionoptocht voor 
onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4. 
Dit jaar wordt deze lampionnenoptocht 
gehouden op donderdag 14 november a.s. 
Vanaf 18:00 uur. De kinderen maken een 
lampion op school en gaan dan met die 
lampion, samen met ouders, een 
wandelingetje maken door de wijk. Na afloop 
is er dan voor alle kinderen wat lekkers! 
 
N.B. er wordt ook een tocht gehouden op 11 november, maar dat is niet de tocht van 
school, maar van de wijk. Natuurlijk zijn de kinderen daar ook van harte voor 
uitgenodigd! 
 
Week van de Techniek 
In het kader van de week van de techniek (deze week) gaat een aantal groepen 
kijken bij bedrijven op maandag 4 en vrijdag 8 november. We hopen dat de 
belangstelling van kinderen voor technische beroepen gewekt wordt! Betreffende 
groepen worden via parro op de hoogte gehouden.  

 
Bijbelverhalen 
Volhouden (week 42 t/m 45) Inhoud: Volhouden of afhaken, 
doorzetten of opgeven. Volhouden vanuit de beste bedoelingen. 
Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Kan Jakob terug naar huis? (Genesis 32); Jakob ontmoet Esau 
Genesis 33). 
middenbouw: Wat een pech... (Genesis 29, 25-43 en Genesis 30, 1-16); Een raar afscheid 
(Genesis 31, 17-54); Jakob vertrouwt het niet (Genesis 32 en 33). 
 
bovenbouw: Overal zit wel een vlekje aan (Genesis 29, 25-43 en Genesis 30, 1-16); Vertrek in het 
geheim (Genesis 31, 17-54); Het bedrog voorbij (Genesis 32 en 33). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks  



  



 


